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Oddajemy dziś w Państwa ręce publikację niezwykłą, inspirowaną poby-
tem w Prudniku w latach 1954–55 Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

Postaci w dziejach Polski wybitnej, która trudny dla siebie czas internowa-
nia potrafiła spożytkować dla dobra Ojczyzny w jakże mrocznym dla niej 
okresie stalinowskim.

Zbliżająca się 300-letnia rocznica obwołania przez króla Jana Kazimierza 
Maryi Panny Królową Polski, lektura „Potopu” Sienkiewicza, a być może nie-
odległe od Prudnika położenie Głogówka, gdzie w 1655 r. schronił się w czasie 
najazdu szwedzkiego władca sprawiły, że to właśnie w prudnickim leśnym 
klasztorze Prymas zapoczątkował prace nad Jasnogórskimi Ślubami Narodu 
Polskiego, wzorowanymi na tych królewskich, z lwowskiej katedry, z 1656 r.

Ukończone w Komańczy „Śluby Jasnogórskie” uroczyście ogłoszone 26 sierp-
nia 1956 r. na Jasnej Górze niewątpliwie stały się dla Narodu Polskiego waż-
nym drogowskazem moralnym w trudnych czasach. Były także niewątpliwie 
natchnieniem dla działalności innego wielkiego Polaka – Karola Wojtyły. 

Symbolicznym znakiem znaczenia obu „Sług Bożych Kościoła Katolickie-
go”, wielkich „Synów Narodu Polskiego” dla Polski i Ziemi Prudnickiej było 
niewątpliwie nadanie prudnickim gimnazjom ich imienia. Materialnym zna-
kiem wspaniały pomnik nieopodal prudnickiego kościoła parafialnego 
p.w. św. Michała Archanioła.

Prudniccy twórcy, przy wsparciu czeskich poetów polskiego pochodzenia 
z Zaolzia postanowili uhonorować 110 rocznicę narodzin Prymasa Tysiąclecia 
tomikiem wierszy inspirowanych jego działalnością. Jestem rad, że Powiat 
Prudnicki mógł dopomóc tej cennej inicjatywie.
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P O S Ł O W I E

W powojenną historię Prudnika na stałe wpisała się postać Prymasa Ty-
siąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swój pobyt w klasztorze Ojców 
Franciszkanów w tym czasie - miejscu odosobnienia, uważał za najbardziej 
przykry i dlatego po odzyskaniu wolności do Prudnika nie przyjechał ani 
razu. Mimo to, potrafił spojrzeć na zaistniałą rzeczywistość po Bożemu, co 
napełniło go męstwem, odwagą i pełnym oddaniem się Bogu.

Pobyt księdza Prymasa w Prudniku-Lesie był owiany wielką tajemnicą. 
Nikt o pobycie Księdza Prymasa nie wiedział, a kto wiedział, bał się cokol-
wiek na ten temat mówić w czasie stalinowskiego terroru.

Na ludziach, którzy w życiu spotykali się z Księdzem Prymasem i znali go, 
robił wrażenie kogoś ważnego, bardzo dostojnego i zdecydowanego. Będąc 
oddany Bogu, był ostoją dla ludu w swojej ojczyźnie i jako dobry pasterz 
czuł się odpowiedzialny za naród, któremu był posłany. W tym była jego 
wielkość, dostojność i zdecydowanie. Dzięki szczególnemu zrządzeniu opatrz-
ności Bożej i wysiłkom ludzi zrzeszonych w powstałym po „październiku 
1965” Komitecie Katolickim w Prudniku, udało się, zniszczony przez czynniki 
władzy ludowej, odzyskać i odbudować klasztor oraz kościół św. Józefa, wraz 
z grota Matki Bożej. To miejsce wyciszenia, modlitwy, zadumy, staje się miej-
scem pogłębienia religijnego i duchowego dla mieszkańców miasta i przyby-
wających pielgrzymów.

Ksiądz Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, wielki pasterz, na-
tchniony i odważny mówca, wierny syn kościoła, pisarz i humanista nadal 
działa, wstawiając się bogu, staje się natchnieniem dla publicystów i poetów. 
W przedstawionych wierszach przebija się przywiązanie do zacisza sanktu-
arium św. Józefa w Prudniku–Lesie, oraz do wielkiej postaci Prymasa Tysiąc-
lecia, który tutaj w niedogodnych warunkach wzrastał w pełnym oddaniu 
miłości Boga, bliźniego i ojczyzny. Trafnie dobrane myśli Księdza Prymasa 
Wyszyńskiego, z różnych jego dzieł, pozwalają lepiej i głębiej zrozumieć 
utwory poetów prudnickiego środowiska. Niech te wiersze będą pokrzepie-
niem ducha dla czytających lub słuchających, budząc pokój i nadzieję w ser-
cach ludzkich.

      Ksiądz Prałat
      Zygmunt Nabzdyk
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S Ł O W O   O D   W S P Ó Ł A U T O R Ó W

Listy zgromadzone w Zapiskach więziennych, to najwierniejsze akty wia-
ry Prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego, wobec woli Boga. To właśnie one, 
stały się zalążkiem powstania niniejszej publikacji. Niewątpliwie odzwier-
ciedlają stan duchowy Prymasa, który nieoczekiwanie znalazł się w krańco-
wo różnych sytuacjach. Pokazują człowieka, który swoim życiem świadczył 
o godności powołania.

Uwięziony i poniżany, godził się z nową sytuacją, wierząc, że w zamy-
słach Boga służyć będzie wyższemu celowi. Przekonują o tym wzruszające 
rozważania, które można by najogólniej zamknąć słowami: Skoro Kościołowi 
Twemu potrzebne jest moje cierpienie, pragnę być uległy… .

W listach jest wiele zdań dotyczących oddania się woli Bożej i Matce 
Najświętszej, oraz wiele głębokich słów o miłości - jedynej drogi wskazującej 
na bezmiar zamysłów Boga, wobec każdego z nas. Poezja ta, idąc śladami 
listów, oraz subiektywnych doświadczeń autorów, dotyka wątków związa-
nych z trudną sytuacją w jakiej znalazł się Kardynał Stefan Wyszyński, pod-
czas pobytu w Prudniku. Każdy wiersz to próba utrwalenia pamięci i nim, 
to odkrywanie tego, co prawdziwie ludzkie i szlachetne, jak również próba 
uchwycenia stanu duchowego człowieka osadzonego w niewoli.

Niniejsza publikacja, opatrzona jest w sentencje i myśli z rozważań Stefana 
Wyszyńskiego, wybrane z rozdziału o Prudniku Śląskim z książki pt.: Zapiski 
Więzienne (2006) przez wydawnictwo im. Stefana Wyszyńskiego Soli Deo. 

Przemyślenia rodziły się w prudnickiej celi franciszkanów i były chlebem 
powszednim Kardynała. Zapisane w listach pozwoliły bliżej poznać warunki 
w jakich przebywał, co czuł i myślał odgrodzony zasiekami od świata i ludzi. 
Dlatego teraz, niech będą światłem ku przyszłości, którą codziennie budował 
słowem i czynami.

O wielkości jego ducha i głębokim morale, świadczy napis, umieszczony 
na pomniku upamiętniającym przymusowy pobyt Kardynała w klasztorze 
Ojców Franciszkanów w Prudniku.

Drogim Ojcom Franciszkanom i wszystkim nawiedzającym ten dom, 
składam prośbę, by dziękowali Chrystusowi i Jego Matce, za wszystkie ła-
ski i radości, których doznałem w tym Domu, i błogosławię.

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, więzień Prudnika 1954–55.
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Na stronach książki, poeci oddają cześć Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając 
uznanie dla godności i honoru oraz Jego szczególnego posłannictwa. Idea po-
wstania zbioru jest ukoronowaniem XXII Ogólnopolskich prudnickich Spo-
tkań Modlitewno-Formacyjnych, poświęconych myśli społecznej Prymasa 
Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbyły się w Prudniku-
Lesie 13 czerwca 2010 roku. Podczas obchodów przedstawiony został przez 
Klub Ludzi Piszących, zrzeszonych przy Prudnickim Ośrodku Kultury program, 
nawiązujący do czasu odosobnienia Kardynała, a ów materiał, stał się ważną 
treścią wierszy. Książka została wzbogacona utworami poetów z Zaolzia, oraz 
zdjęciami zabytków sakralnych. 

Pobyt Prymasa w Prudniku, mimo wielu niedogodności, sprzyjał studiom 
teologicznym, oraz pracom nad powstaniem: Szkiców liturgicznych na cały 
rok kościelny, Listu do neoprezbiterów, nad rozważaniami do Litanii Loretań-
skiej, studiowaniu Pisma Świętego i co ważne, to właśnie w tym klasztorze 
powstały pierwsze zamysły dotyczące Ślubów Jasnogórskich, które Prymas 
ukończył w Komańczy.

Dzisiaj Klasztor Franciszkanów odzyskał spokój. W dni pogodne przy gro-
cie odbywają się msze święte, na które licznie przybywają mieszkańcy Prud-
nika, okolic oraz pielgrzymki z kraju i zza granicy. Niewielkiemu kościołowi 
patronuje Święty Józef, a świątynia otrzymała rangę sanktuarium.

    Opiekunka Klubu Ludzi Piszących
    przy Prudnickim Ośrodku Kultury

    Zofia Kulig
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(... )„oddaję wszystko

co mnie w tym roku spotkać może

Matce mojej Niepokalanej Pani Jasnogórskiej

Pragnę aby i nadal mnie prowadziła

jak to czyni od mego dzieciństwa

pragnę by Jej oblicze

widniejące na tarczy mego prymasowskiego herbu

nigdy nie straciło swych radosnych świateł

by odbierało część należną

i przez moje czyny i przez cierpienia i przez modlitwy

Odnawiam akt oddania się całkowitemu

przez Jej ręce przeczyste

 w niewolę Jej synowi

którego piastuje na swoich ramionach

Mój Jezus jest jeszcze maleńki

ale pragnę by rósł tak

jak ja muszę się umniejszać”.(…)

(fragment listu Kardynała St. Wyszyńskiego 
z dnia 1 stycznia 1954, piątek)
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D a n i e l a   D ł u g o s z   P e n c a
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C A R I T A S   C H R I S T I

Błogosławione dłonie

tulą biel Hostii

Kielich wina

ożywia kanony wiary

Świadectwo czasu

przenika wszystkie zmysły 

i byty.
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C A R I T A S   C H R I S T I

Blahoslavené dlaně

objímají bělobu Hostie

Kalich vína

oživuje kánony víry

Svědectví času

proniká všemi smysly 

a bytím.
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P R Y M A S O W S K I E   I M P R E S J E

Wszystko tu teraz ciszą oddycha

znów świeża zieleń buszuje

fiołki wiosennie pachną

a mlecze gwiazdy udają

jakby się nic nie zdarzyło

Choć franciszkańskie mury

wirydaż i okna celi

modlitwy Prymasa powtarzają

a pielgrzymi modlą się

w grocie Niepokalanej

W tym wyciszeniu

nie pytaj Boga

o sens cierpienia lecz dary

które stały się natchnieniem

dzieł Stefana Wyszyńskiego

modlącego się w pokorze

o przebaczenie prześladowcom.
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P R I M A S O V S K É   I M P R E S E

Všechno zde nyní  tichem dýchá

čerstvá zeleň opět vykukuje

jarní fialky voní

a pampelišky hvězdy napodobují

jakoby se nic nestalo 

Ačkoli františkánské zdi

rajská zahrada a okna cely

opakují modlitby Primase 

poutníci se modlí

v Neposkvrněné grotě

V tomto zklidnění

se neptej Boha

na smysl utrpení, nýbrž na dary,

které se staly inspirací 

díla Stefana Wyszyńského

modlícího se v pokoře

o odpuštění pronásledovatelů.
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J A K I E J   W I A R Y   P O T R Z E B A

Jakiejże wiary potrzeba

by w człowieku 

spotkać się z Bogiem

Jakiej siły

by przebaczyć i zapomnieć

A Ty Jezu

taki mały

cały jesteś miłością.
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J A K É   V Í R Y   J E   T Ř E B A

Jakéžeto víry je třeba

abychom se u člověka 

setkali s Bohem

Jaké síly

abychom odpustili a zapomněli

A Ty Ježíši

takový malý

celý jsi láskou.
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*   *   * 

Stanęli w obliczu Boga

polscy kapłani

z kielichem ofiarnym

Ksiądz Jerzy

Jan Paweł II i niezłomny więzień

Kardynał Wyszyński

zwycięzcy  

dobra nad złem

Święta historio kapłanów

wśród zbrodni

pokój przynosisz.
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*   *   * 

Stanuli před tváří Boha

polscí kněží

s obětním kalichem

Otec  Jerzy

Jan Pavel II. a nezlomitelný vězeň

Kardinál Wyszyński

vítězové  

dobra nad zlem

Svatý příběhu kněží

mezi zločiny 

přinášíš mír.
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O N   T U   J E S T

Mój Franciszek święty

mieszka w klasztorze

strzegł Prymasa Tysiąclecia

gdy On

szukał skrawka nieba

Teraz chodzi zamyślony

wśród kapliczek Wilka z Gubio

słucha modlitw zakonników

do Maryi w skalnej grocie

Patrzy na mnie wzrokiem

franciszkanów z Lasku

modli się za braci

którzy tchnęli życie

w mury tu wzniesione.
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O N   J E   T A D Y

Můj svatý František 

žije v klášteře

ochraňoval Primase Tisíciletí

když  On

hledal kousek nebe

Nyní chodí zamyšlen

mezi kapličkami vlka z Gubbia

naslouchá modlitbám mnichů

k Marii ve skalní grotě

Dívá se na mě pohledem

františkánů z Lasku

modlí se za bratry

kteří vdechli život 

zdem zde postaveným.
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Z A W S Z E   Z   N A M I

W Ostrej Bramie – miłości pełna

w Częstochowie – Polski Królowa

w Fatimie tajemnic strzegąca

w Lourdes – Niepokalana

a w Zlatych Horach - Pomocna

Ileż Ci imion dodać

Maryjo pokorna w swoim

„Fiat voluntas Tua”

wsłuchując się w modlitwy

wznosisz je ku Bogu

jak talizmany miłości

Bogurodzico w pomocy nieustająca

z Chrystusem na rękach

Jesteś nam światłem

manną w czasie głodu

busolą na bezdrożach

dla tych co ustają w drodze.
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V Ž D Y   S   N Á M I

V Bráně rozbřesku – milosti plná

v Čenstochové – Královna Polska

ve Fatimě tajemství střežící

v Lurdách – Neposkvrněná

a ve Zlatých Horách -  Nápomocná

Kolikaže jmény Tě lze nazvati

Marie pokorná ve svém

„Fiat voluntas Tua”

naslouchajíc modlitbám

pozvedáš je k Bohu

jako talismany lásky

Bohorodičko v pomoci neustávající

s Kristem na rukách

Jsi nám světlem

mannou v době hladu

kompasem v bezvýchodnosti 

pro ty, jež polevili v cestě.
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Ż Y Ć   C Z A S E M

Trudno ujarzmić czas

jest mój dopóki jestem

dany każdemu nawet tym

którym go brakuje

Wierzę, że Bóg upomni się

i rozliczy wiecznością

z największego daru

Czy pozbieram go jeszcze?
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Ž I T   Č A S E M

Těžce je podrobit si čas

je můj dokud jsem

daný každemu dokonce i tím

kterým ho scházi

Věřim,že Bůh

přimlouvi se

a rozděli věčnosti

s největšicho daru

Shromaždim-li ho jěště?
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E d m u n d   D z i a ł o s z y ń s k i
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G R O T A 

Źródełko

żywą strużką

wije się po skałach

Przed grotą

modły 

o ducha wiary

za Solidarność

księdza Popiełuszkę

U podnóża Gór Opawskich

w blasku porannej zorzy

Polski Kardynał 

błagał Maryję

Wstaw się za nami

Bóg wszystko może.
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G R O T A 

Pramínek

jako živý potůček

se vine po kamení

Před grotou

modlitby 

za ducha víry

za Solidaritu

kněze Popiełuszka

Na úpatí Zlatohorské vrchoviny

ve svitu ranních červánků

Kardinál polský 

prosil Marii

Oroduj za nás

Bůh může vše.
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P A N I

Pani 

księżyc masz pod stopami

koronę 

z gwiazd dwunastu

błagam 

módl się za nami

Cichutko szepczę słowa wierszy

byśmy 

wytrwali w wierze

chcemy oparcie mieć 

w Twoim Synu

przyjmij od nas pacierze

Do aktu skruchy skłania Pieta

bólem głębokim przejęta

grota to Twoja twierdza w Sudetach

błogosław Matko Święta.
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P A N Í

Paní 

měsíc máš pod nohami

korunu 

z hvězd dvanácti

prosím 

modli se za nás

Tichounce šeptám slova veršů

abychom 

vytrvali ve víře

chceme mít oporu 

v Tvém Synu

přijmi naše modlitby

K aktu kajícnosti nabádá Pieta

hlubokým utrpením dojatá

grota je Tvá pevnost v Sudetech

požehnej Svatá Matko.
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*   *   *

Mozolnie piszę swą księgę

na ostatnie kwadranse

proszę Cię Boże 

o jeszcze jedną szansę

Pozwól 

bym ostatnie rozdziały zapisał bez wytchnienia

Spraw 

by dusza zmęczona zaznała wyzwolenia.
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*   *   *

Pracně píši svou knihu

v poslední čtvrtině

prosím Tě Bože 

ještě o jednu šanci

Dovol 

abych poslední kapitoly napsal bez oddechu

Dej 

aby unavená duše doznala vysvobození.
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*   *   *

W sejfie duszy

ukrywam dary 

trzy 

cenne klejnoty

Wiarę 

czystą jak kryształ

Nadzieję

co góry przenosi

I miłość

najtwardszy z klejnotów diament

która rozdaje

i o nic nie prosi.
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*   *   *

V sejfu duše

ukrývám dary 

tři 

vzácné klenoty

Víru 

čistou jako křišťál

Naději

která hory přenáší

A lásku

z klenotů nejtvrdší diamant

která dává

a o nic nežádá.
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P R Z Y   T O B I E 

Ludzie w mundurach 

zielone wzgórze otoczyli kordonem

Niech sprawy Boże

Prymas

w klasztorze

rozważa sercem skruszonym

Przy grocie

znamienny apel Polska deklarowała

Maryjo – Pamiętam – Czuwam !

Jestem przy Tobie Królowo Polski

z dala od zgiełku miasta

liściem na wietrze

drzewem wśród lasu

przemijającym czasem.
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U   T E B E 

Lidé v uniformách  

zelený pahorek obehnali kordónem

Nechť o věcech, Bože,

Primas

v klášteře

srdcem pokorným rozvažuje

U groty

významný apel Polsko deklarovalo

Marie – Pamatuji – Bdím !

Jsem u Tebe Královno Polska

daleko od shonu města

jako list ve větru

jako strom uprostřed lesa

plynoucím časem.
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W I Ę Z I E Ń

W prudnickim lesie

Prymas Wyszyński

pragnienia

w modłach wznosił    

Maryja z groty 

Ducha umacniała 

o co pokornie prosił

Zsyłała łaski

dawała siłę

i od złego strzegła

aż przyszła wolność

a po latach 

wróciła Niepodległa.
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V Ě Z E Ň

V prudnickém lese

Primas Wyszyński

prosby

v modlitbách pronášel      

Marie z groty 

Ducha posilovala 

o což s pokorou žádal

Sesílala milost

dávala sílu

a před zlým chránila

až přišla svoboda

a po letech 

se vrátila Nezávislost.
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P i o t r   H o r z y k



46
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C Z A S

Jest echem

głosem sumienia

wspomnieniem pokrajanym

skalpelem nerwu

jest echem szeptu grzesznego

chwilowej rzeczywistości

pośpiesznie skradzionej

i kłuciem bolesnym

w bezruchu milczenia

jest echem huraganu myśli

oszalałych wezwaniem

przedwcześnie zgubionych nadziei

jest westchnieniem zmęczonym

powrotami nadziei

jest echem codzienności

pełnią i pustką

krzykiem i ciszą
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Č A S

Je ozvěnou

hlasem svědomí

rozpitvanou skalpelem

nervů vzpomínkou

je ozvěnou hříšného šepotu

přechodné současnosti

spěšně ukradené

a bolestným bodnoutím

bez pohybu mlčení

je ozvěnou uragánu myšlenek

šílených výzvaním

předčasně zahubených nadějí

je ozvěnou všednosti

úplňkem a prázdnotou

křikem a tichem
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O D P I S   N A   Z I E L O N Y   L I S T

ten list istniał

jak ja

i jak prośba w nim zawarta

jak oczekiwanie

wyznania

poszukiwane latami

zakwitały zielenią

tańczyłem z listem

w tętnie czasu

wirującym bezkresem

szczęśliwy bólem istnienia
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O D P O V Ě Ď   N A   Z E L E N Ý   D O P I S

ten dopis existoval

jako já

a jako obsazená v něm žádost

jako očekávání

vyznáním

hledaná léta

rozkvétala zelení

tancoval jsem z listem

v pulse času

vířícím nesmírem

štastný bolestí existence
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N I E   W C H O D Ź C I E

weszliście do mojej podświadomości

słyszę wasz śmiech

okrucieństwo lizusów

weszliście w butach

wykoślawionych jak wasze myśli

nie pukaliście

do mych drzwi

skrzypiących smutkiem

buszujecie w czystości sumienia

zadowoleni z bólu

nieświadomi jutrzejszego gojenia

dziś muszę słuchać waszych słów

lecz się śmieję

nie znaleźliście mego sumienia
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N E V S T U P U J T E

vstoupili jste do mého podvědomí

slyším váš smích

krutost pochlebníků

vstoupili jste v botách

pokřivených jako vaše mysli

neklepali jste

do mých dvěri

skřípících trápením

pobíhate po čistotě svědomí

spokojení ze zármutku

nevědomí zítřejšícho hojení

dnes musím poslouchat vaše slova

jenom smějem se

nenašli jste mé svědomí
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S A M O T N O Ś Ć

opętany koszmarem samotności

jak więzień

skazany na życie zagubione

na rozstajach ciała i duszy

recytuję ścianom

wymarzoną odę do życia

pcham swą ciężarną pustkę

po równi pochyłej

w nabrzmiałą nieskończoność

to moja codzienność

przecięta uśmiechem skrzywdzonego

i tylko sekundy

wiecznie świecących gwiazd

rozjaśniają postanowienie

nie mogę przegrać

czasu mojego jutra
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S A M O T A

omámený můrou samoty

jako odsouzený na zahubený život

vězeň

na rozcestích těla a duše

odkříkávám stěnám

vysněnou ódu do života

tlačím svou bezútěšnou prázdnotu

po nakloněné rovině

v plnou nekonečnost

to má skutečnost

přetnutá úsměvem ublíženého

a jenom vteřiny

věčně svícících hvězd

osvětlují rozhodnutí

nemůžu prohrát

času mého zítra
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N I E   W Y Z W A L A M

nie wyzwalam przeszłych zamiarów

ukryłem je 

w przyzwyczajeniu

rankiem bałem się potrzeby działania

wieczorem słabości

nocą powrotów

bałem się ironii

otwieranych drzwi

bałem się

siebie

osaczonego

sobą

nie wyzwalam przeszłych zamiarów

zostawię je skamielinie czasu
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N E   O S V O B O Z U J I

neosvobozuji se od minulých úmyslů

skryl jsem je

v návyku

ránem bál jsem se potřeby dělání

na večer slábostí

noci návratů

bál jsem se ironie

otevíráných dvěrí

bál jsem se

sebe

obklíčeného

sebou

neosvobozuji se od minulých úmyslů

nechám je zkamenělině času
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W I E R Z Y Ł E M

Wierzyłem

w przyjaźń wszechświata

kochałem

żyłem

pieszczony sercem

oczyszczany snem

ja 

grzesznik dnia

czasem oddawałem pokłony

ludziom

i kwiatom

- deptanym

wierzyłem

że każdy mój krok

użyźnia czas

że miłość

może być spełnieniem

dzisiaj

przyglądam się

zastępom ciał

i nie mogę zrozumieć ich chłodu
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V Ě Ř I L   J S E M

věřil jsem

v přátelství vesmíru

miloval jsem

žil jsem

laskán srdcem

očištěn snem

já

hříšník dne

občas poklonkoval jsem se

lidem

a květům

utlačováným

věřil jsem

že každý krok

zúrodňuje čas

že láska

může být splněním

dneska

dívam se

řadě těl

a nemůžu pochopit jejich chlad
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W i t o l d   H r e c z a n i u k



60
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*   *   *

W tle 

kościółek podświetlony

wieża  

światłem gwiazd dosięga

Bliżej Ojca

bliżej prawdy

przez wieki przekazywanej

Prymas Polski Tysiąclecia

poświęcił jej 

życie całe 

Stał na straży 

prawd i wiary

Syn Piotrowy 

podwaliną dla kościoła

będzie 

przez kolejne wieki.
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*   *   *

V pozadí 

kostelík nasvícený

věž  

světlem k hvězdám dosahá

Blíže k Otci

blíže k pravdě

po věky předávané

Primas Polský Tisíciletí

jí zasvětil 

celý život 

Stál na stráži 

pravdy a víry

Syn Petrův 

základem církve

bude 

po další staletí.
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*   *   *

Klęcząc

prosił Boga o wolność narodu

w południe nie mógł cieszyć się powietrzem gór

ścieżki były pełne węży

Rano odprawiał mszę

wiedział

że musi wytrwać

Kiedy wątpił

był bliżej Boga

zimno przenikało ciało

lecz w duszy płonął ogień miłości

Zabieramy Was do Komańczy 

- rzucił ubek

w drodze śniły mu się tysiące wiernych

„Podróżuję ciągle nocą

chyba się mnie boją”.
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*   *   *

Klečíc

prosil Boha o svobodu národa

v poledne se nemohl radovat z horského vzduchu

stezky byly plné hadů

Ráno sloužil mši

věděl

že musí vytrvat

Když pochyboval

byl blíže k Bohu

chlad pronikal tělem

však v duši hořel oheň lásky

Odvezeme Vás do Komańcze

- prohodil estébák

po cestě se mu zdálo o tisících věrných

„Cestuji stále v noci

snad se mě nebojí”.
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M O D L I T W A

W swej nieskończoności

oddajesz mnie 

nieprzyjaciołom

Uczysz wybaczania

Odchodząc od Ciebie

tracę duszę

i tożsamość.
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M O D L I T B A

Ve své neskonalosti

odevzdáváš mě 

nepřátelům

Učíš odpouštět

Odcházejíc od Tebe

ztrácím duši

a identitu.
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Z M I E R Z C H   M A L U J E

Zmierzch 

maluje krajobrazy

w tle 

figurka Matki Boskiej

przytulona do groty

patrzy

w stronę kościółka

Z cieni

wyłania się postać Prymasa

stąpająca po ścieżkach

przeznaczenia.
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S O U M R A K   M A L U J E

Soumrak 

maluje krajinu

v pozadí 

soška Matky Boží

přitulená ke grotě

hledí

směrem ke kostelíčku

Ze stínu

se vynořuje postava Primase

stoupající po stezkách

předurčení.
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K a z i m i e r z   K a s z p e r



70
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C H W I L E

chwile słabości

popiół dawno wygasłych ognisk

podchodzi pod sam próg sumienia

zostawia plamy pożarów

oblepia oddech

dusi wzrok

Chwile słabości

Błyszczący strach na ścianie

nieostemplowane kruszywo pamięci

podnosisz głos jak sztangę

Rwanie samotności
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C H V I L E

chvile slabosti

popel kdysi vyhaslých ohňů

vystupuje pod sám práh svědomí

nechává skvrny požárů

polepuje dech

mačká zrak

chvíle slabosti

lesklý strach na stěně

neorazítkovaná drť paměti

vynášíš hlas jako tyč

táhaní samoty
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O S W A J A N I E

Oswajanie widnokręgu na wyciągnięcie

ręki

idziesz

w napięcie skorupy

wdeptujesz się 

w zastygły oddech ziemi

sprawdzasz puls planety

znasz miarę ognia

powietrza 

i wody

poddajesz się sile przyciągania lawy

mijasz epoki

okresy 

ery

rozpoznajesz znaki ostrzegawcze

przepowiedni
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Z V Y K A N Í

zvykaní obzoru na vytáhnutí

ruky

jdeš

v napětí střepy

tiskneš se

ve ztuhlý dech země

ověřuješ tep planety

znáš míru ohně

vzduchu

a vody

vzdáváš se síle přitahování lávy

pomíjíš epochy

období

éry

rozeznáváš várovné znaky

proroctví
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N A   P A M I Ę Ć

Trzymam wyobraźnię w ryzach
półcienia
nie odwracam się
do czarnej połówki
horyzontu

Umiem drogę na pamięć
żwir i żywica
zastygły ogień
rowy odprowadzają
nieużytki dnia

Umiem drogę na pamięć
w drzewo zboże w łąkę
w mur wżłobiona 
łuska
ziemi

Umiem drogę na pamięć
znam jej taniec wita
chodzę za nią jak w gorączce
oplącze mi w głowie zakręty
kołuje okolicę

Umiem drogę na pamięć
sypie żwirem w oczy
wybija rytm
prowadzi do.
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N A   P A M Ě T’

Třímám fantazii na uzdě
polostínu
neobrácím se
na černou polovinu
obzoru

Znám cestu nazpáměť
štěrk a pryskyřice
ztuhlý oheň
příkopy doprovodí
úhory dne

Znám cestu nazpaměť
ve stromu v obilí v louce
ve zdi
zařízlá šupina
země

Znám cestu nazpaměť
znám již Vítův tanec
chodím za ní jako v horečce
poplete mi v hlavě zatáčky
šálí okolí

Znám cestu na zpáměť
sype štěrkem do očí
vyťukává rytmus
véde k.
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P R E L U D I U M

Wieczny odpływ śladów

Słychać jeszcze jak stopy klaszczą o kamienie

za plecami

wzbierają wody

Gołe konary drzew

obsiadły kosy

wysoko zaczaił się śpiew

Drzewa rosną w górę

czy w las

Pamięć wierna sługa pragnień

pogubiła szczegóły

czy to nóż błyszczał na drodze

czy słońce wyjrzało z kałuży

czy to zapach zmierzchającej łąki

czy smak łez

czy to był krzyk miłości

czy strachu

Jaki kolor mają oczy

w których wygasła nadzieja?
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P R E L U D I U M

Věčný odtok stínů

Ještě je slyšet jak nohy plácají o kameny

za zády

vzdouvají vody

kosy obsadily

holé větvě stromů

vysoko se přikrčil zpěv

Stromy rostou vzhůru

nebo-li v les

Pamět výstižný slouha dychtivosti

ztratil prkotiny

jestli to blýskal se  na cestě nůž

jestli vyhlédlo z kaluže slunce

jestli to vůně stmívající se louky

nebo chuť slz

jestli to bylo volani lásky

nebo strachu

Jakou barvu mají oči

ve kterých vyhasla naděje?
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Z o f i a   K u l i g



80
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W A Ż N E   Ż E   J E S T E Ś

Nie modlę się o chleb

szeptem odkrywam światu tajemnice

Ważne że Jesteś 

kiedy ciszą się staję bliżej Ciebie

bezładnie przetrząsam istnienie 

gdzieś tam w środku mnie 

ciągle jeszcze pytania o sens

Ważne że Jesteś

gdy  mocowanie z życiem  nadaremne

gdy coś przemija

a ból

odmierza cierpienie

To wszystko wcale nie proste 

niesie mnie fala

od której nie mogę się oderwać 

otwartą wodą bez brzegów i końca milczę

być może tak rodzi się wybaczenie.
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D Ů L E Ž I T É   J E ,   Ž E   J S I

Nemodlím se o chléb

šeptem odhaluji světu jeho tajemství

Důležité je, že Jsi

když tichnou, ocitám se blíže Tebe

chaoticky přetřásám bytí 

někde tam uprostřed mne 

se stále ještě ptám na smysl

Důležité je, že Jsi

když zápolení se životem je marné

když něco pomíjí

a bolest

odměřuje utrpení

To všechno vůbec není jednoduché 

nese mě vlna 

od které se nemohu odtrhnout 

širou vodou bez břehů a konce mlčím

možná, že takto se rodí odpuštění.
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R O Z S Y P A Ł   S I Ę   C Z A S

1.

Byłam tam

gdzie myśli i słowa 

otwarte są jak bramy na oścież

w zapisanych stronach odkrywałam 

mroczne frazy

i jak On

zaszczepiona światłem i cieniem

byłam poza czasem

nie łatwo strącić z siebie wzrok natrętny

nie łatwo z losem się pogodzić

2.

Wtedy kawałek świata utknął na zakręcie

 pędzącego do nikąd chaosu

nie przypadkiem rozsypał się czas w rękach przeznaczenia

prawda wytłumiona azylem lasu

nie pozostała bez śladu. 
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R O Z S Y P A L   S E   Č A S

1.

Byla jsem tam

kde myšlenky a slova  

jsou otevřené dokořán jako brány

v popsaných stranách jsem objevovala 

pochmurné fráze

a jako On

naroubovaná světlem a stínem

jsem byla mimo čas

není snadné setřást ze sebe dotěrné zraky 

není snadné se smířit s osudem

2.

Tehdy kousíček světa uvázl v zákrutu

 nikam pádícího chaosu

ne náhodou se čas rozsypal v rukách osudu

pravda ztlumená azylem lesa

nezůstala beze stop. 
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U M I L K Ł Y   D R Z E W A

Dzień po dniu  milkły drzewa 

pocięte drutem kolczastym  

Ludzie – widma zawieszeni w rozpadlinie czasu

i łzy wetknięte w niebo niczym list 

któremu pogubiły się słowa

nagła rzeczywistość uczyła żyć od początku

inaczej niż reszta tamtego świata

Gniazdo muchołówek we framudze okna 

nadzieją na życie 
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Z M L K L Y   S T R O M Y

Den po dni utichaly stromy 

pořezané ostnatým drátem  

Lidé – přízraky  uvízlí ve štěrbině času

a slzy vsunuté do nebe jako dopis 

kterému se ztratila slova

nenadálá skutečnost učila žít od začátku

jinak než zbytek tamtoho světa

Hnízdo mucholapek v okenní zárubni 

je nadějí na život
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P O   Ś L A D A C H

W tej miłości

migotała samotność człowieka

niczym blask świecy 

w obojętnej dla niej ciemności

Listy -  zapiski więzienne

to dużo więcej niż tworzenie codzienności

z nadzieją 

na odpowiedź jutra

to audiencja słów niespokojnych

w milczeniu godzin ślad zapisany

„Fiat voluntas Tua” 

wszak niewola 

nie karą 

a świadectwem była

prawdy 

gotowej na wszystko.



88

P O   S T O P Á C H

V té lásce 

blikala osamělost člověka

jako světlo svíce 

v netečné pro ni temnotě

Dopisy -  vězeňské poznámky

jsou mnohem více než vytváření každodennosti

s nadějí 

na odpověď zítřka

je to audience neklidných slov

v mlčení hodin zanechaná stopa

„Fiat voluntas Tua” 

vždyť poroba 

nikoli trestem 

ale svědectvím byla

pravdy 

připravené na všechno.
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S E N S

1.

Codzienne obrazy stają się drzewem 

wystającym ponad zimne horyzonty

życie zaczyna się od pychy obcej ziemi 

nie łatwo iść w stronę życia

trudno rozglądać się

w ciemności

2.

Szum świtów w ramionach ciężkiego powietrza 

i kołujące nad ogrodem wrony

poza tym cisza 

wszechstronna

wszechobecna

wszechwiedząca 

taka 

że trudno przed nią ukryć myśli 

3. 

W tym zawirowaniu musi być sens

choć jawa zdaje się snem

ukryte ścieżki do dni i odsłonięte noce 

można zapisać 

jak listy. 
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S M Y S L

1.

Každodenní obrazy se stávají stromem 

vyčnívajícím nad chladným horizontem

život začíná pýchou cizí zemi  

není snadné jít směrem k životu

je těžké se rozhlížet

v temnotě

2.

Šumění úsvitu v náručí těžkého vzduchu 

a vrány kroužící nad zahradou

jinak ticho 

všestranné

všudypřítomné

vševědoucí 

takové 

že je obtížné před ním schovat myšlenky

3. 

V tom víření musí být smysl

ačkoli skutečnost se jeví jako sen

ukryté stezky ke dnům a odhalené noci 

lze popsat 

jako dopisy. 
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P R Y M A S

1.

Tamte cienie 

pełzały po wypłowiałych ścianach 

rozczepiając rzeczywiste światy

nic już nie było białe i czarne 

był czas 

szary 

ocenzurowany 

2.

Za oknem rósł szum drzew 

których wierzchołki z trudem dostrzegał z więziennej celi

tężał niepokój  

wypełniał wszystko

podłogi

sufit i ściany

w ponurym korytarzu zawsze ktoś czekał

na zbłąkaną myśl

może słowo 

3. 

Nic się nie działo

nie zaczęło 

ani kończyło

a kiedy ostatecznie wydawało się „że umarło wszystko

On jeden wiedział, że urodził się dla nadziei”.
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P R I M A S

1.

Tamty stíny 

se plížily po vybledlých stěnách 

štěpily skutečné světy

nic již nebylo bílé a černé 

byla doba 

šedá 

cenzurovaná 

2.

Za oknem rostl neklid stromů 

jejich vrcholky s obtíží viděl z vězeňské cely

vzrůstal neklid  

naplňoval všechno

podlahy

strop a stěny

v ponuré chodbě vždy někdo čekal

na zbloudilou myšlenku

možná slovo 

3. 

Nic se nedělo

nezačalo 

ani končilo

a když už to nakonec vypadalo „že všechno zemřelo

On jediný věděl, že se narodil pro naději”.
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C Z A S   P R Z E C Z Y T A

Każdy byt wyznacza  sens

wolność- niewola 

życie - śmierć

Nim myśli bezradnym dźwiękiem dotkną ziemi

dzwony rozdźwięczą ciszę 

ślady bólu w powietrzu bić nie przestaną

w pamięci

ludzi

lasu

do końca drogi krzyku

jawić się będą 

czas je przeczyta.
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Č A S   J E   P Ř E Č T E

Každé bytí vyjadřuje smysl

svoboda- poroba 

život- smrt

Než se myšlenky bezmocným hlasem dotknou země

zvony rozezvučí ticho 

stopy bolesti ve vzduchu nepřestanou šlehat

ve vzpomínkách

lidí

lesa

do konce cesty křiku

zjevovat se budou 

čas je přečte.
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J A W A   W   K T Ó R E J   P O R U S Z A M   S I Ę   
N I E P E W N I E

Nie rozumiem przestrzeni w której poruszam się niepewnie
nie próbuję przekraczać wyznaczonych granic

przymykam powieki
nie chcę widzieć karłowatych kształtów nocy
dzień po dniu
troska po trosce
próbuję odnaleźć środek rzeczy

dręczy niespójność myśli
tak mało odwagi by iść prosto przed siebie
a nawet gdy potrzeba
uciekać przed sobą

złudne mijają mnie obrazy doczesne
boję się oddychać na własną rękę
mimo to
dzielę się słowem
takie jest moje powołanie
chociaż straże zamykały usta
myśli pisały się same
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S K U T E Č N O S T   V E   K T E R É   
V Y R U Š U J I   S E   N E J I S T Ě

Nerozumim prostorů ve kterém se pochybuji se nejistě

nesnažim se přestupovat určených hranic

přivíram oční víčka

nechci vidět trpaslých tvarů noci

den za dnem

starost za starosti

skoušám nalezt středek věci

trápi nespojistost myšlenek

tak malo smělosti abz jit rovne před sebe

utikat od sebe

klamné mijí mne zatímné obrazy

bojim se dýchat na vlastní ruků

přesto

dělim se slovem

tákové je moje povolání

když stráže nutily mlčet

myšlenky psály se same
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R e n a t a   P u t z l a c h e r
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R O Z M O W A   Z   D R Z E W E M

Zazdroszczę ci
drzewo
spokoju zadumy
wiatru dotyków i szczęścia
gniazd ptasich
cienia co balsamicznie
leczy utrudzonych
dumy co nie pozwala
dotknąć błyskawicom

Zazdroszczę ci
drzewo
stałości korzeni
opór stawiających
losu przeciwnościom
i nieba nad tobą
złotej tarczy blasku
która tobie bliska
dla mnie tak odległa

Jak trzciną giętką
targa wiatr mym
ciałem
przytulam twarz
do szorstkości pnia
słyszę tętni życie
zazdroszczę ci
drzewo
po raz wtóry
przywracasz puls
moim żyłom
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Z À V I D I M   T I

Závidim ti
strome
ticha zamyšlení
větru v doteku
a štěstí
ptačích hnízd
stínu jež je balzám
léčí zmožené pýchy
co nedovolují
dotknout se bleskům

Závidim ti
strome
stálosti kořenů
opor kladoucích
potíží osudu
a nebe nad tebou
žluté štíty blesků
která blízká tobě
pro mne tak vzdálená

Jak ohebnou třtinou
vítr trhá mým
tělem
přitulím tvář
k rozložitému kmenu
slyšim
kypí život
závidim ti
strome
po druhé
vracíš puls
mým žilám
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W I Z Y T Ó W K A

Na progu białego domu zatrzymał się pająk

kasztan w glinie mości sobie gniazdo

wiatr rozczochrał drzewom złote ondulacje

ileż muzyki ma w sobie ten pejzaż

Tak niewiele i tak dużo zarazem

Chwila wyrwana dniowi a dzień tygodniowi

przymiarka do samotności

której tyle jeszcze przede mną

Bluszcz rozpoczyna wędrówkę po murze

gdy dozna pełni ja już oddam się pustce

Boże dzięki ci za ten dar zawieszenia

za garść refleksji na wymiętej wizytówce
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V I Z I T K A

Na prahu bílého domu se zastavil pavouk

kaštan tvoří si v hlíně hnízdo

vítr rozcuchal stromům zlaté kudrdliny

jak mnoho hudby má v sobě ta krajina

Chvíle vytrhnutá dnům a den týdnu

zkouška v samotě

které je ještě tolik přede mnou

Břečtan začína cestu po hradbě

když uzná dostatek já už oddám se prázdnotě

Bože díky ti za ten dar zavěšení

za hrst zrcadlení na zmačkané vizitce
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M a c i e j   S a w a
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C I S Z A

W spojrzeniu cisza

cicha jak nigdy usiadła naprzeciw

radowała serce

Taka jest tajemnica

przyjaźni Boga do człowieka

M i ł o ś ć

i miłość spotkały się w ciszy

w niej sens ukryty.
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T I C H O

V pohledu ticho

tiché jako nikdy usedlo naproti

raduje se srdce

Takové je tajemství

přátelství Boha k člověku

L á s k a

a láska se setkaly v tichu

v ní je ukrytý smysl.
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P R O Ś B A  

Pozwól mi Boże

raz jeszcze napisać

list 

Pozwól poukładać myśli

jeszcze życiem cieszyć się uparcie.
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P R O S B A  

Dovol  mi Bože

ještě jednou napsat

dopis 

Dovol mi uspořádat si myšlenky

ještě se paličatě radovat ze života.
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G W I A Z D Y

Nie potrzebuję teleskopów 

by je oglądać

gwiazdy są jak impuls 

który ożywia zmęczony świat

może to niezwykłe

gwiazdy są jak wspaniali ludzie

którzy odeszli

zostawiając blask.
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H V Ě Z D Y

Nepotřebuji teleskopy 

abych je mohl vidět

hvězdy jsou jako impuls 

který oživuje unavený svět

možná je to zvláštní

hvězdy jsou nádherní lidé

kteří odešli

a zanechali jas.
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W I A T R

Wiatr

rozwiewa kartki

próbuje przeszkadzać

wywraca

litery ułożone

chce sprzątać myśli

zamknąć

na samym dnie sumienia.
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V Í T R

Vítr

rozfoukává listy papíru

pokouší se překážet

přehazuje

srovnaná písmena

chce uklidit myšlenky

uzavřít 

na samotném dnu svědomí.
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K T O Ś

Widzisz

ktoś życie zamknął w dłoni

kamienie poznosił

poukładał

pięknie tu

Zielone morze szelestów

i mowa 

skrzydeł w dali

nie przeszkadzaj

niech szumi

żyje 

życiem swoim

Widzisz

ktoś życie zamknął w dłoni

piasek rozsypał zamyślony.
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N Ě K D O

Vidíš

někdo zavřel život v dlani

kamení nanesl

poskládal

hezky je tady

Zelené moře šelestů

a řeč 

křídel v dáli

nepřekážej

ať šumí

žije 

životem svým

Vidíš

někdo zavřel život v dlani

písek rozsypal zamyšlen.
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K s.   M a n f r e d   S ł a b o ń
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W   P R U D N I K U   L E S I E

Powojenne mroki uciemiężonego narodu

zamknęły ikonę Kościoła Wschodu

kilkuletni przytułek franciszkańskiej celi

więzienne losy hierarchy dzieli

W wierności Bogu ćwicząc lekcje pokory

duszą rozmodloną gotów przyjąć skory

dar ślubów narodu

tu na śląskiej ziemi

wierząc

że Maryja 

niewolę na wolność zamieni.
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V   P R U D N I K U   L E S E

Poválečná mračna ujařmeného národa

zrušila ikonu Církve Východu

několikaleté útočiště františkánské cely

vězeňský osud patriarchy sdílí

Ve věrnosti Bohu cvičí lekce pokory

duší pohrouženou do modlitby připraven přijmout 
rychlý

dar slibů národu

zde na slezské zemi

věřil

že Marie 

porobu ve svobodu promění.
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T a d e u s z   S o r o c z y ń s k i
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C O   S I Ę   S T A Ł O

Co się stało z tymi ludźmi

z tym porządkiem rzeczy

ludzie pragną światła zwyczajnego

prawd odartych z fałszu

aby już nigdy

dzieci nie dziwiły się

że co innego w słowach

a co innego rzeczywistość.
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C O   S E   S T A L O

Co se stalo s těmi lidmi

s tím řádem věcí

lidé touží po obyčejném světle

pravd zbavených falše

aby se již nikdy

děti nedivily

že něco jiného se říká

a něco jiného je skutečnost.
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M Ó W I Ę

Mówię do świerków

Chwała Bogu

przeżyłyście

trochę was zostało

aby człowiek patrząc

zrozumiał swoją winę

Czyż będzie mu odpuszczone

gdyż nie wiedział co czyni

w siebie zapatrzony

Mówię do modrzewi

Chwała Bogu

rośniecie

choć tyle was zastygło

w niemym krzyku.
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M L U V Í M

Mluvím na smrky

Chválabohu

přežily jste

trochu vás zůstalo

aby dívající se člověk

pochopil svoji vinu

Bude-li mu odpuštěno

když nevěděl, co činí

do sebe zahleděn

Mluvím na modříny

Chválabohu

rostete

ačkoli tolik vás znehybnělo

v němém křiku.
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G L O S A   A N N O G Ó R S K A

Ojcowie nasi i matki nasze z tych pól
z dorzecza tej rzeki co płynie od wieków

z tej góry której ogień szedł przez czas

a jego majowy płomień rozświetla nasze twarze

Ojcowie i matki nasze z tych pól

biorą siłę i hardość

by się nie poddać niemocy

O góro wyniosła

ponad dymy i zieleń słów powszednich

do ciebie pielgrzymuję wierszem

zanoszę wiarę i nadzieję mych dzieci

aby ten czas który nas otacza

nie spopieliła człowiecza nienawiść.



126

A N N O H O R S K Á   G L O S A 

Otcové naši a matky naše z těchto polí

z povodí této řeky, která teče od věků

z té hory, jejíž oheň se blížil časem

a jeho májový plamen rozjasňuje naše tváře

Otcové a matky naše z těchto polí

nabírají sílu a hrdost

aby se nepoddali slabosti

O horo vysoká

přes kouř a zeleň obyčejných slov

jako poutník kráčím k tobě básní

pozvedám víru a naději mých dětí

aby ten čas, který nás obklopuje,

neobrátila v popel lidská nenávist.
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T O   N I E   Ś W I A T

To nie świat odwraca się od nas

to my z dziką nonszalancją pętamy mu nogi

świat jest wyrozumiały

gotów wybaczyć nasze szaleństwa 

Ma jeszcze wystarczającą ilość drzew

obsypanych zielenią

krajobrazów wolnych od poligonowych tablic

To nie świat pragnie naszego unicestwienia

to my chytrze bawimy się wolnością.
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N E N Í   T O  S V Ě T

Není to svět, kdo se odvrací od nás,

to my s divokou nonšalancí svazujeme mu nohy

svět je shovívavý

připravený odpustit naše šílenství 

Má ještě dostatek stromů

obsypaných zelení

krajin nepoznamenaných deskami polygonů

Není to svět, kdo nás touží zničit,

to my si záludně zahráváme se svobodou.
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I L E   T O   R A Z Y 

Ile to razy zasiadałem do stołu

aby spożywać okruchy radości

ile to razy próbowałem śpiewać

o chwili ulotnej pamięci

Świadczą o tym drzewa

wpisane  w ramy okna

kościół franciszkanów

most nad młynówką

Stałe fragmenty rzeczywistości

w której żyję

i umieram.
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K O L I K R Á T 

Kolikrát jsem usedal ke stolu

abych požíval drobečky radosti

kolikrát jsem zkoušel zpívat

o okamžiku prchavé vzpomínky

Svědčí o tom stromy

vepsané do okenních rámů

kostel františkánů

most přes mlýnskou strouhu

Stálé fragmenty skutečnosti

ve které žiji

a umírám.
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*   *   *

Wzgórza 

spłynęły miodem

słońce

na skrzydłach pszczół

w plastrach się układa

W lesie

 nie odczytasz grozy

a w ludziach

zagniewania

błogosławiony jest spokój traw

i szept strumienia.
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*   *   *

Pahorky  

se zalily medem

slunce

na křídlech včel

v plástvích uléhá

V lese

 nevyčteš strach

a v lidech

rozzlobenost

blahoslavený je klid trávy

a šepot potůčku.
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S Ł O W A

Słowa wyczytane

nie moje

bolą jak ogień

przykładany do twarzy

jak krew

tryskająca z ciała

jak prawda zdradzonego.
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S L O V A

Slova přečtená

ne mojá

bolí jako ohen

kladený do tvaře

jako krev trzskajíci z těla

jako pravda zradeného
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E d w a r d   S z t o n y k
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*   *   *

Gdzieś daleko od Bożej drogi

człowiek 

rozbija szałas na piasku

chce schronić się 

przed wzrokiem Pana

jak biblijny Adam

Bez okrycia

w sandałach starych przyzwyczajeń

ginie 

przygnieciony grzechem

Módl się za nami

Święta Pani

ocal nas swoją czystością.
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*   *   *

Někde daleko od Boží cesty

člověk 

staví salaš na písku

chce se schovat 

před zrakem Pána

jako biblický Adam

Bez pokrývky

v sandálech starých zvyků

hyne 

zdrcený hříchem

Modli se za nás

Svatá Paní

zachraň nás svou čistotou.
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*   *   *

Jesteśmy wdzięczni 

za tę przystań 

za skrawek ziemi na opawskiej polanie

za święte franciszkanów sanktuarium

Modlitwą wypełniamy klasztorne mury

u stóp Groty 

składamy prośby 

To tu 

Kardynał Prymas żył

taki czas 

nie może przejść w zapomnienie

pamięcią są  

drzewa 

kamienie 

i ludzie

którzy zerwali pęta z duszy lasu. 



140

*   *   *

Jsme vděčni  

za tento přístav 

za kousek země na zlatohorské polaně

za svaté sanktuarium františkánů

Modlitbou naplňujeme klášterní zdi

na úpatí Groty 

pronášíme prosby 

To zde 

Kardinál Primas žil

taková doba 

nemůže upadnout v zapomnění

vzpomínkou jsou  

stromy 

kameny 

a lidé

kteří strhli pouta z duše lesa.
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J U Ż   P U S T O

Już pusto 
stąpam wolno
po schodach kamiennych
idę do Ciebie Matko

Witasz mnie 
gwarem wdzięcznych ptaków
szepczesz - uważaj 
poszumem starych drzew

W moim życiu jeszcze wiele schodów
gdy upadnę
proszę
otrzyj łzy

Przyjdź z pomocą gdybym wstać nie umiał
dłoń miłosierną podaj mi.
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J I Ž   J E   P U S T O

Již je pusto 

stoupám pomalu

po kamenných schodech

jdu k Tobě Matko

Vítáš mě 

štěbetáním vděčných ptáků

šeptáš – dávej pozor 

šuměním starých stromů

V mém životě je ještě hodně schodů

když upadnu

prosím

otři slzy

Přijď mi na pomoc, kdybych neuměl vstanout,

milosrdnou dlaň mi podej.
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W S P O M N I E N I E

Przed pięćdziesięciu laty, Prymas Tysiąclecia, tuż przed aresztowaniem, 
wizytował Katolickie Gimnazjum w Gliwicach. Uczniowie utworzyli dłu-
gi szpaler od ulicy aż po refektarz. Z młodych piersi wyrwały się głosy 
powitalnej pieśni, wypełniając szczelnie korytarz, którym przechodził Kar-
dynał Stefan Wyszyński. Scena ta, utkwiła w pamięci jako wyjątkowe 
wydarzenie, bo tak też było w rzeczywistości. Zawsze będę pamiętał tę 
melodię i słowa pieśni zaczynające się od słów: „Oto kapłan wielki, który 
za dni swoich spodobał się Bogu.”

Jeszcze dziś widzę jego szczupłą sylwetkę, nieco zmęczoną twarz i wy-
ciągniętą dłoń, witającą z osobna każdego. Byłem wtedy młodym chłop-
cem i bardzo przeżyłem to wyjątkowe spotkanie. Prymas, wielki autory-
tet Chrześcijańskiej Polski, przemawiał do nas, ale ja czułem, że mówi do 
mnie, bo przecież byłem tam i z bijącym sercem, i wypiekami na twarzy 
obserwowałem każdy jego gest, starałem się zapamiętać jak najwięcej 
słów. Już wtedy czułem, że uczestniczę w czymś wielkim i, że słowa, które 
słyszę mają dalekosiężny wymiar a człowiek, który je wypowiada jest 
kimś absolutnie wyjątkowym. Szczególnie wryły się w moje serce te, 
kierowane do nas, one stanowią cząstkę dziedzictwa Prymasa. Były to 
słowa o godności, nadziei ludzkiej oraz o miłości do ojczyzny, którą usiło-
wano zniszczyć w jego sercu.

Po latach, będąc mieszkańcem Prudnika, wstąpiłem do Klubu Piszą-
cych przy Ośrodku Kultury i tu, ponownie zacząłem wracać do myśli spo-
łecznych Prymasa, do uwięzienia go w moim mieście, do jego synowskiej 
miłości do Matki Bożej, i całe to bogactwo zapisywałem w wierszach dla 
jego chwały i pamięci.

Edward Sztonyk
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V Z P O M Í N K A

Před padesáti lety navšívil Primas Tisíciletí, krátce před svým uvězně-
ním, Katolické gymnázium v Gliwicích. Žáci vytvořili dlouhý špalír táh-
noucí se z ulice až po refektář. Z mladých plic zazněla uvítací píseň, zapl-
ňující chodbu, kterou procházel kardinál Stefan Wyszyński. Tato scéna mi 
utkvěla v paměti jako výjimečná událost, neboť taková i ve skutečnosti 
byla. Vždy si budu pamatovat tu melodii i text písně začínající slovy: Toť 
veliký kněz, který se v dnech mu daných zalíbil Bohu.

Ještě dnes vidím jeho štíhlou postavu, poněkud unavenou tvář a na-
taženou dlaň vítající každého zvlášť. Byl jsem tehdy mladý chlapec a toto 
mimořádné setkání na mě silně zapůsobilo. Primas, významná autorita 
křesťanského Polska, k promlouval k nám, ale já jsem cítil, že mluví ke mě, 
neboť jsem tam byl a s tlukoucím srdcem a ruměncem ve tváři jsem sle-
doval každé jeho gesto, snažil jsem se zapamatovat si co nejvíce slov. Již 
tehdy jsem cítil, že jsem účasten něčeho velikého a že slova, která slyším, 
mají dalekosáhlý význam a člověk, jež je vyslovuje, je někým naprosto 
výjimečným. Zvláště se mi do srdce vryla slova určená nám, ta jsou sou-
částí jeho dědictví. Byla to slova o důstojnosti, lidské naději a lásce k vlasti, 
kterou chtěli v jeho srdci zahubit.

Po letech, už jako obyvatel Prudniku, jsem vstoupil do Klubu píšících 
při Kulturním středisku, a zde jsem se opětovně vrátil k sociálním myš-
lenkám Primase, k jeho uvěznění v mém městě, k jeho synovské lásce 
k Matce Boží a celé toto bohatství jsem zaznamenal v básních k jeho 
chvále a památce.
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J a n   S z c z u r e k
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B Y Ć   S O B Ą

Wrogości doświadczysz od tych

którym błędy wskażesz

głupcami są 

którzy nie rozumieją

że od złego odwieść można

Wiedza rozsadza głowy głupców

bądź jak twarda skała

aby pośród nagan i pochwał

myśl twoja 

nigdy się nie zachwiała.
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B Ý T   S E B O U

Nepřátelství doznáš od těch

jimž chyby ukážeš

jsou to hlupáci 

kteří nechápou

že od zlého lze odstoupit

Vědění rozbíjí hlavy hlupáků

buď jako tvrdá skála

aby se z kárání a pochval

tvoje mysl 

nikdy nezachvěla.



149

G N I A Z D A

Coraz więcej

pustych gniazd na ziemi

Czas – Pan Życia

Pani Śmierci

umyka

Człowiek

coraz dalej

od człowieka

sprawy ważne wciąż niedokończone

Czas - Pan Życia

Pani Śmierci 

umyka.
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H N Í Z D A

Stále více

prázdných hnízd je na zemi

Čas – Pán Života

Paní Smrti

uniká

Člověk

je stále vzdálenější

člověku

věci důležité jsou pořád nedokončené

Čas - Pán Života

Paní Smrti 

uniká.
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J A K I E   T O   R Ó Ż N E

Jedni

przez drugich

strącani w otchłań 

jedni

przez drugich

wyniesieni do nieba

istnieją jak wzgarda

fałsz i chłód

W małej połaci ziemi ojczystej

miał serce wierne i czyste

Czas – Pan życia

pozwala zrozumieć

jakim to szczęściem jest 

dawać siebie.
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J A K   J E   T O   R Ů Z N É

Jedni

druhými

svrháváni jsou do propasti 

jedni

druhými

vynášeni do nebe

existují jako pohrdání

faleš a chlad

V malém kousku rodné země

měl srdce věrné a čisté

Čas – Pán života

nás nechá pochopit 

jakým štěstím je 

dávat sebe.
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S P I S   A U T O R Ó W

Daniela Długosz Penca

Edmund Działoszyński

Piotr Horzyk

Witold Hreczaniuk

Kazimierz Kaszper

Zofia Kulig

Renata Putzlacher

Maciej Sawa

ks. Manfred Słaboń

Tadeusz Soroczyński

Edward Sztonyk

Jan Szczurek
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Kardynał Stefan Wyszyński 
(3.VIII.1901. - 28.V.1981.)

Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981) urodził się 3 sierpnia w miejsco-
wości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był dru-
gim dzieckiem państwa Wyszyńskich (ojciec Stanisław, matka Julianna). 
Pierwsza była córka Anastazja, później jeszcze dwie dziewczynki: Stanisła-
wa i Janina oraz syn Wacław (zmarł w wieku 11 lat). 

Ks. Wyszyński mówił: 

„A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Często-
chowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modli-
twy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie 
wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po 
obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zasta-
nawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga - biała. 
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To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości”.

Rodzice wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna i zboża, 
które w języku polskim oznacza że jest z Boga, co Prymas przypominał 
po latach w wielu swoich kazaniach. Niemniej jednak to kult maryjny 
oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki był pierwszymi 
i najsilniejszymi odczuciami jakie Stefan Wyszyński wyniósł z domu ro-
dzinnego. 

Od 1910 roku Stefan uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej z ro-
syjskim językiem nauczania, mieszczącej się w Andrzejewie. Między na-
uczycielem a młodzieżą istniało napięcie, wywołane atmosferą panującą 
w państwowym szkolnictwie rosyjskim. 

Stefan uczył się dalej przy pomocy korepetytora, a potem w szkole im. 
Wojciecha Gorskiego w Warszawie. Wcześniej jednak spotkała go pierw-
sza prawdziwa tragedia.

31 października 1910 r. stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata. 
Było to dla niego wielkim ciosem. Tuż przed śmiercią matka poleciła mu 
„ubrać się”, co w rodzinie mającej bliski kontakt z czynnościami liturgicz-
nymi zrozumiane zostało jako „przywdzianie szat kapłańskich”. Śmierć 
matki nie załamała go, ale skierowała ku Matce Niebieskiej - ku Tej, „któ-
ra nie umiera”. Jak sam powie po latach: „Pojechałem z prymicją na Jasną 
Górę, aby mieć Matkę... Matkę, która już będzie zawsze...”. W czasie trud-
nych chwil aresztowania, ataków na Kościół znowu zwróci się do Matki 
Bożej, poddając Jej w opiekę siebie i cały naród.

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży (gdzie przeniósł się po 
wybuchu I wojny światowej) wstąpił do Seminarium Duchownego we 
Włocławku. Zmagał się wtedy ze swym słabym zdrowiem, co opóźniło 
trochę jego święcenia kapłańskie, które przyjął 3 sierpnia 1924 roku. Po 
roku pracy diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze studia 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W latach 1924–1929 studiuje więc na 
Wydziale Prawa Kanonicznego, a pod kierunkiem ks. Antoniego Szymań-
skiego, przeprowadza studia z zakresu katolickiej nauki społecznej i eko-
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nomii w Wydziale Prawa i Nauk Spo-
łeczno-Ekonomicznych. W czerwcu 
1929 roku doktoryzował się z prawa 
kanonicznego, obroniwszy pracę 
pt. Prawa rodziny, Kościoła i pań-
stwa do szkoły. W okresie studiów 
działał społecznie w Stowarzysze-
niu Katolickiej Młodzieży Akade-
mickiej „Odrodzenie”, które było 
ośrodkiem nowatorskich prądów 
w katolicyzmie polskim. W 1930 
roku został profesorem prawa ka-

nonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Wło-
cławku.

Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. 
Był w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Interesował 
się szczególnie Akcją Katolicką i działalnością chrześcijańskich związków 
zawodowych. Wykładał naukę społeczną w Wyższym Seminarium we 
Włocławku, był redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”, działał 
wśród robotników, wykładał na 
uniwersytecie Robotniczym.

W czasie wojny, ze względu na 
swoje zaangażowanie społeczne 
oraz przedwojenne publikacje po-
święcone totalizmowi hitlerow-
skiemu był poszukiwany przez 
Niemców. Na polecenie rektora se-
minarium ks. Korszyńskiego opu-
ścił Włocławek i ukrywał się we 
Wrociszewie i w Laskach pod War-
szawą, a także u swojej rodziny. 
Bierze udział w konspiracyjnym 
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nauczaniu młodzieży i w niesieniu pomocy ludności. Zdarzył się przy tym 
nawet niecodzienny wypadek, kiedy to ks. Wyszyński trafił do chałupy 
wycieńczonej, rodzącej kobiety. Nie mógł już sprowadzić pomocy, więc 
w tej dramatycznej chwili został położną i pielęgniarką. W czasie Powsta-
nia Warszawskiego był kapelanem grupy „Kampinos” Armii Krajowej oraz 
szpitala powstańczego w Laskach. Ksiądz Wyszyński nocą godzinami stał 
nieruchomo i błogosławił płonąca Warszawę, w kaplicy długo leżał krzy-
żem, modlił się za ginącą stolicę, za umierających ludzi i za tych, którym 
dane będzie przetrwać. 

Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął or-
ganizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 
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roku został rektorem seminarium, podjął też obowiązki redaktora tygo-
dnika diecezjalnego „Ład Boży”. W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa 
XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę 
biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, 
po którym dwa lata później przejął obowiązki Prymasa Polski. Zostaje też 
wtedy arcybiskupem Gniezna i Warszawy.

 Po śmierci kardynała Hlonda, wobec wzrastających nacisków komu-
nistycznych władz polskich, w sytuacji jawnego prześladowania Kościo-
ła (nawet za cenę podważenia polskiej racji stanu, szczególnie przy two-
rzeniu polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich) Prymas Wyszyński 
zmuszony był prowadzić politykę ustępstw wobec „nowej władzy”. Aby 
uchronić Kościół i naród od rozlewu krwi podjął decyzję o zawarciu „po-
rozumienia”, podpisanego przez Episkopat i Władze Państwowe 14 lutego 
1950 roku. Posądzany w związku z tym o zbytnią ugodowość wobec sys-
temu komunistycznego, zmagając się z opozycją wspieranych przez ko-
munistów „księży patriotów” i świeckich działaczy katolickich (zwłaszcza 
spod znaku „Paxu”) starał się ks. Prymas uratować resztki wolności Ko-
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ścioła w Polsce, a zarazem resztki 
wolności dla wszystkich Polaków, 
bowiem odtąd, przez lata budowa-
nia socjalizmu w Polsce stał się Ko-
ściół jej jedynym orędownikiem. 
Władze komunistyczne nie zamie-
rzały jednak dotrzymywać zobo-
wiązań nawet tego, daleko idącego 
w ustępstwach porozumienia, raz 
za razem łamiąc jego postanowie-
nia.

Na konsystorzu 12 stycznia 1953 roku został Prymas Wyszyński kar-
dynałem. Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, 
gdyż władze polskie odmówiły wydania mu paszportu. Zaostrzał się już 
kurs polityki wobec Kościoła a w tym samym roku, 26 września 1953 roku 
Prymas został aresztowany i wywieziony z Warszawy.

W opinii lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Kardynał Stefan Wyszyń-
ski to: zdolny dyplomata, socjolog, kaznodzieja i wróg Polski Ludowej. 
Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od społeczeństwa był Rywałd Kró-
lewski. Stara wieś leżąca między Radzyniem Chełmińskim a Jabłonowem 
Pomorskim. Prymasa więziono od 26.09. do 12.10.1953 r. Przebywał tu 
w celi świątyni, którą władali Bracia Mniejsi Kapucyni. Z zapisków Pry-
masa: „(...) to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 lu-
dzi „w cywilu”. Nie opuszczają korytarza i w dzień i w nocy; skrzypiące 
kroki słyszę cały dzień”. Jeden z braci zakonnych wspomina: „W czasie 
nabożeństw... otwieraliśmy drzwi z chóru kościelnego... a brat organista 
głośniej grał, aby dać możność Księdzu Prymasowi łączenia się z naszymi 
modlitwami”. Pobyt w Rywałdzie Kardynała Wyszyńskiego Bracia Ka-
pucyni upamiętnili fundując tablicę z brązu, na której umieszczono podobi-
znę Prymasa i okolicznościowy tekst.

Drugim miejscem odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego był 700-let-
ni Stoczek Warmiński, 11 km na wschód od Lidzbarka, między Olsz-
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tynem i Bartoszycami. Prymas został przywieziony do Stoczka nocą 
12.10.1953 r. i przebywał tu do 6.10.1954 r.

Tak ks. Wyszyński opisuje swoją nową „siedzibę”: „Jest to duży dom, 
stary budynek poklasztorny, świeżo opuszczony przez nieznanych nam 
mieszkańców. Wszędzie są ślady prowadzenia remontów. Korytarze wy-
bielone, podłogi zagruntowane. Pokoje noszą znamię świeżej roboty, bar-
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dzo tandetnej. Pod domem ślady wylanej farby, rozrzucone pędzle, odrzu-
cone śmieci do sadzawki podokiennej. Na murach zabytkowego domu 
znać, że śmiecie były wyrzucane oknami. Znajdujemy fragmenty sprzętu 
liturgicznego: połamane lichtarze, rozbite kropielnice, jakieś resztki krzy-
żów i figurek Matki Bożej. W ogrodzie ścieżki świeżo przysypane żółtym 
piaskiem. Wiele drzew wyciętych. Drzewa stojące przy wysokim parka-
nie, niemal wszystkie są okręcone drutem kolczastym do wysokości par-
kanu. Wiele drzew, które rosły bliżej parkanów ścięto, inne podpiłowano 
do połowy, niektóre z nich należały do zabytków drzewnych. Wszędzie 
pełno zaniedbań i śmieci.(...)”. Roczny pobyt Stefana Wyszyńskiego w tym 
miejscu również został upamiętniony w postaci epitafium z brązu z tek-
stem: „Nauczycielowi Narodu - wraz z Warmią i Mazurami - pamięć i cześć. 
Józef Glemp, Prymas Polski 22 V 1982”. Miejsce to odwiedził abp Luigi 
Poggi, nuncjusz apostolski do specjalnych poruczeń. W księdze pielgrzy-
mów zanotował „Z żywym i głębokim wzruszeniem zwiedziłem to Sank-
tuarium Maryjne, gdzie Wielki Prymas Kardynał Stefan Wyszyński tak 
wiele wycierpiał i tak dużo się modlił”.

Od 6.10.1954 do 26.10.1955 więziono Prymasa w trzecim miejscu, tym 
razem w Prudniku Śląskim, leżącym około 7 km od granicy czeskiej. Kar-
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dynał Wyszyński zapisał w dzienniku: „Za kilka dni Polska rozpocznie nie-
zwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat obrony Jasnej Góry. (...) Warto myśleć 
o „obronie Jasnej Góry” roku 1955. - Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, 
Kościoła - przed zalewem nowych „czarów”.(...) „Obrona Jasnej Góry” dziś 
- to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, to obrona kultury rodzimej, 
obrona jedności serc ludzkich - w Bożym Sercu(...)”.

Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w więzieniu Prymasa trwał od 
27.10.1955 do 28.10.1956 w Komańczy, miejscowości na całkowitym odlu-
dziu, około 30 km na południe od Sanoka, niedaleko granicy ze Słowa-
cją. Przeniesienie internowanego do Beskidów Wschodnich nastąpiło za 
sprawą Episkopatu, ze względu na zły stan zdrowia Prymasa.

W budynku klasztornym, który należał do sióstr zakonnych nazareta-
nek nie było elektryczności, wystarczającej ilości opału, radia, telefonu, 
apteki i pomocy lekarskiej. Władze uznały Komańczę za miejscowość le-
żącą w pasie granicznym i zorganizowały nową placówkę WOP. Księdza 
Prymasa mogli odwiedzać wyłącznie księża biskupi i rodzina. Więzień, 
w przeciwieństwie do poprzednich miejsc, mógł korzystać ze spacerów 
wśród prawie dzikiej przyrody. 16 maja 1956 roku w Komańczy powstał 
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tekst odnowionych Ślubów Narodu (których idea zrodziła się podczas 
uwięzienia w Prudniku), złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze 
jako Jasnogórskie Śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzy-
mów. Na tronie przygotowanym dla Prymasa złożono biało-czerwone 
róże. 25.10.1956 przyjechali do Komańczy Zenon Kliszko, wiceminister 
sprawiedliwości i poseł Władysław Bieńkowski. Prosili Prymasa o nie-
zwłoczny przyjazd do Warszawy z uwagi na zaistniałą tam sytuację poli-
tyczną. Rozmowy trwały dwie godziny. Prymas postawił warunki, które 
zostały przyjęte. Dotyczyły one:

- decyzji obsadzania stanowisk kościelnych przez biskupów,

- powrotu wszystkich biskupów ordynariuszy na ich stanowiska biskupie,

- kontroli seminariów duchownych przez władze kościelne, a nie, jak 
dotychczas, rządowe,

- praw do swobodnej katechizacji młodzieży, prawa do wydawania 
prasy katolickiej.

W latach 1957–1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Ty-
siąclecia Chrztu Polski, którą przygotowywał naród do religijnego prze-
życia tej rocznicy. W 1957 roku rozpoczął Nawiedzanie Polski przez kopię 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowennę zakończył 
3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za 
wolność Kościoła w Polsce i świecie. W uroczystości wziął udział cały 
Episkopat Polski, także Karol Wojtyła.

26 sierpnia 1969 roku powołał do istnienia duszpasterski ruch Pomocni-
ków Matki Kościoła. W połowie lat sześćdziesiątych wraz z Episkopatem 
Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania naro-
dów polskiego i niemieckiego, co spowodowało negatywną i gwałtow-
ną reakcję władz partyjnych i państwowych. Brał udział we wszyst-
kich wydarzeniach powojennej Polski, wspierając naród szczególnie 
w chwilach ważnych, przełomowych i dramatycznych, których tak 
wiele było w PRL-owskiej historii Polski. W latach sześćdziesiątych czyn-
nie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Na auli soborowej 
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cieszył się wielkim uznaniem wśród biskupów świata. Na ręce Pawła VI 
złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. 
Ojciec Święty spełnił te prośbę 21 listopada 1964 roku.

6 października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany Polak - kar-
dynał Karol Wojtyła, z którym Prymas Wyszyński pozostawał w bliskich 
stosunkach. Podczas wyboru Karola Wojtyły na papieża prymas Polski 
podszedł do papieża, klęknął i ucałwał jego dłoń. W tym momencie 
Jan Paweł II podniósł się z miejsca, uklęknął przed Prymasem i trwali 
obydwaj tak we wzruszającym uścisku. Po chwili papież wypowiedział 
słowa: „Czcigodny i umiłowany księże Prymasie pozwól, że powiem po 
prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy tego Papieża - Polaka, który dziś 
pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdy-
by nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, 
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła 
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Oj-
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czyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasow-
skim posługiwaniem”. W czerwcu 1979 roku Prymas Tysiąclecia przyjął, po 
raz pierwszy w Polsce widzialną Głowę Kościoła - Ojca Świętego - Jana 
Pawła II.

28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pry-
mas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Boga. Miał 80 
lat. 57 przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem 
gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat członkiem 
Kolegium Kardynalskiego. W 1989 roku rozpoczął się jego proces beatyfi-
kacyjny, który 6 lutego 2001 roku, po dwunastu latach został zamknięty. 
Zakończyła go uroczysta Msza św. w archidiecezji warszawskiej św. Jana. 
Proces otwarty został przez Prymasa Polski Józefa Glempa. Podstawą 
do jego wszczęcia stanowiła sława świętości Prymasa Tysiąclecia wśród 
wiernych, hierarchii, biskupów, kapłanów i osób świeckich. Opinia świę-
tości po śmierci kard. Wyszyńskiego utrwalała się, kształtował się tzw. 
kult prywatny (przejawia się m.in. nawiedzaniem grobu Prymasa, czy też 
miejsca jego uwięzienia, np. w Prudniku oraz zanoszeniem do Boga mo-
dlitw za jego pośrednictwem). 

29 maja 1989 roku ksiądz Prymas Glemp powołał Trybunał Beatyfika-
cyjny, w skład którego weszli:

- ks. bp Stanisław Kędziora, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Warszawie

- ks. Grzegorz Kalwarczyk, ks. dr Andrzej Gałka, ks. prałat Marcin Wójtowicz,

- o. Gabriel Bartoszewski OFMCap,

- ks. Andrzej Tokarski,

- ks. Andrzej Balewski i Katarzyna Michalska,

- br. Marian Markiewicz CFCI.

W jego trakcie odbyło się 289 sesji, przesłuchano 59 świadków, dokład-
nie przebadano spuściznę pisarską Prymasa. Zarówno tę drukowaną jak 
i nie drukowaną. Ostatnia sesja wyznaczona odbyła się o godz. 16:00. 
Dokumentacja zgromadzona podczas procesu przekazana będzie do wa-
tykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacji. Teraz, oprócz orzeczenia o he-
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roiczności cnót potrzebne jest również stwierdzenie cudu za wstawiennic-
twem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Osoba księdza Prymasa jest obec-
nie symbolem umiłowania wolno-
ści, sprawiedliwości oraz czci dla 
człowieka. Stał się znakiem jedno-
ści wszystkich Polaków.

Jana Pawła II, który Prymasa 
Tysiąclecia nieustraszonym rzecz-
nikiem człowieka, jego nienaru-
szalnych praw w życiu osobistym, 
rodzinnym, społecznym i narodo-
wym, a także „przykładem żywej 
miłości Ojczyzny, który musi być 
policzony jako jeden z najwięk-
szych mężów w jej dziejach”.
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Uwięzienie ks. Kardynała Prymasa 
w Prudniku Lesie

W klasztorze zjawili się ludzie z UB nakazując w ciągu dwóch godzin 
opuścić klasztor przez zakonników. Zarządzenie zostało wydane przez Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady narodowej w Opolu w dniu 30 września 
tegoż roku. Klasztor przeszedł pod zarząd wojska, zakonnicy ratowali co 
się dało, wszystko ładując na wozy i uchodząc do klasztoru w Borkach 
Wielkich. Wkrótce po opuszczeniu klasztoru przez franciszkanów przystą-
piono do prac adaptacyjnych, których celem było zamienienie klaszto-
ru na więzienie dla ks. Prymasa Wyszyńskiego. Pierwszym krokiem ku 
temu był zakaz zbliżania się ludności cywilnej do tego miejsca, nad czym 
czuwały posterunki wojskowe, których wartownię urządzono w dawnej 
organistówce.

Jak zaznaczono w kalendarium, 6.X.1954 r. o godz. 12.15 Prymas z towa-
rzyszącymi mu osobami wyruszyli ze Stoczka do Kętrzyna, gdzie czekał na 
nich samolot. Wystartowano o godz. 12.00. Wszystko odbywało się tak 
by nikt nie wiedział kto jest przewożony. Specjalny samolot wojskowy 
wylądował na poligonowym lotnisku koło Nysy. Tutaj więźniowie byli 
zmuszeni czekać od godz. 15.00, kiedy wylądowano, do 18.00 czyli do 
czasu zapadnięcia zmroku. Około 45 min. trwała podróż do klasztoru za-
mienionego na „obóz izolacyjny”. Zarówno miejsce startu, jak i lądowania 
były gęsto obstawione żołnierzami.

Cela Prymasa Tysiąclecia

Budynek klasztorny przystosowano do zadań jakie miał spełniać. Te-
ren ogrodzono parkanami wys. 3,5 m., pomalowanymi na zielono. Za-
bezpieczono go siecią drutów kolczastych. Dookoła zasadzono szpaler 
świerków. W tym czasie budynek był jeszcze znacznie zniszczony po dzia-
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łaniach wojennych, odrapany dach, częściowo prowizoryczny. Całość oto-
czona wysokimi drzewami, spoza których nic nie było widać. Warunki 
mieszkaniowe były dość dobre. Parter domu był przeznaczony na kuch-
nię i dla dozorców. Przy drzwiach wyjściowych znajdował się stolik, przy 
którym siedzieli „funkcjonariusze”. Często leżały tam materiały prowoka-
cyjne. Klatka schodowa była wspólna, więźniowie wychodzili tamtędy 
na ogród, zaś eskorta na dziedziniec zewnętrzny. Pierwsze piętro zajmo-
wał ks. Prymas i osoby towarzyszące. Wyżsi funkcjonariusze zajmowali 
drugie piętro. Korytarz na pierwszym piętrze został oddzielony od klatki 
schodowej przepierzeniem z desek oraz przegrodzony wzdłuż. Po prawej 
stronie urządzono prowizoryczną kaplicę i pokój stołowy. Tam też od-
bywały się przesłuchania. Po stronie lewej pierwsze pokoje zajmowali 
uwięzieni. Na końcu była łazienka i ubikacja. Pokoje zajmowali kolejno 
ks. Prymas, ks. Stanisław Skorodecki i S. Rodziny Maryi M. Leonia Gra-
czyk. Ks. Skorodecki został dwa lata wcześniej skazany wyrokiem sądu 
na 10 lat więzienia za zorganizowanie pielgrzymki ministrantów. Prze-
bywał w zakładzie karnym w Rawiczu. Został przewieziony do Stoczka 
w charakterze kapelana ks. Prymasa. Jednakże kard. Wyszyński przyjął go 
jedynie jako współbrata w kapłaństwie i współwięźnia. S. Leonia, skaza-
na również na dwa lata, wcześniej na siedem lat więzienia, przebywała 
w zakładzie karnym w Grudziądzu. Została oddana do pomocy ks. Pry-
masowi razem z ks. Skorodeckim w Stoczku Warmińskim. Po opuszczeniu 
Prudnika, w przeciwieństwie do ks. Stanisława, nie była już w Komańczy. 
Druga, odgrodzona strona korytarza była niedostępna dla więzionych. 
Od zewnątrz okna znajdujących się w tej części pokoi były pozabijane 
deskami. Dochodziły stamtąd jedynie odgłosy rozmów funkcjonariuszy 
UB. Najprawdopodobniej mieli tam zainstalowane aparaty rejestrujące 
urządzeń podsłuchowych, jakie zostały zainstalowane w futrynach cel 
więźniów.

„Stąd nie można zobaczyć żywej duszy.(...) Oglądamy jedynie skrawek 
nieba i to wszystko” - zapisał ks. Prymas. Okno Prymasa było zaklejone 
papierem. Całość miała charakter bardziej izolowany niż w Stoczku. Pod 
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parkanami zewnętrznymi i po korytarzach chodzili funkcjonariusze UB. 
Ale korytarz kas. Prymasa był przez nich odwiedzany tylko „służbowo”. 
Załogę stanowiło 30 osób. Osobom uwięzionym wolno było spacero-
wać po ogrodzie. Trudność szczególnie po deszczach i zimą sprawiała po-
chyłość terenu. Tym niemniej warunki lepsze były niż w Stoczku. Dom 
był suchy, o widnych oknach starannie pozasłanianych firankami i sto-
rami, a przed włączeniem światła należało je zasłonić. To wszystko po 
to, żeby pilnujący obiektu żołnierze nie wiedzieli kto w domu przebywa. 
Życie trojga zamkniętych ludzi upływało na modlitwie w atmosferze 
wspólnoty chrześcijańskiej. Porządek dnia nie ulegał zmianom, a był na-
stępujący:

 5.00 - Wstawanie 
 5.30 - Modlitwa brewiarza i modlitwy poranne 
 5.45 - Rozmyślanie 
 6.15 - Anioł Pański 
 6.30 - Pierwsza Msza św. 
 7.15 - Druga Msza św. 
 8.15 - Śniadanie 
 8.45 - Brewiarz i różaniec 
 9.15 - Praca nad książką 
 11.15 - Przesłuchanie 
 13.00 - Obiad 
 13.30 - Spacer i czas wolny 
 15.00 - Nieszpory i różaniec podczas spaceru 
 15.30 - Praca nad książką 
 18.15 - Brewiarz 
 19.30 - Kolacja i lektura niemiecka 
 20.00 - Różaniec i modlitwy wieczorne, śpiewy kościelne 
 20.45 - Praca, lektura, spoczynek.

W niedziele i święta porządek był prawie taki sam, z tą różnicą, że cała 
trójka spotykała się na wspólnym śpiewaniu, rozmowach i lekturze. Boże 
Narodzenie odbyło się bardzo rodzinnie, z wigilią, opłatkiem i choinką. 
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Robili wszystko by żyć życiem Kościoła. Mogli poruszać się tylko po we-
wnętrznym ogrodzie, nie mogli się jednak z nikim spotykać. Korespon-
dencja i paczki były doręczane, listy zawsze ocenzurowane, często (szcze-
gólnie paczki) umyślnie doręczano z opóźnieniem.

W czasie pobytu w Stoczku zdrowie, zawsze słabe u ks. Prymasa, ule-
gło znacznemu pogorszeniu. Po przyjeździe do Prudnika ten stan nie 
postępował lecz także nie było widać poprawy. Dlatego w dniach 
21–22.XII.1954 r. ks. Prymas był poddany badaniom lekarskim w Opo-
lu. Leczył też zęby. Do Opola był przewożony samochodem pod osłoną 
nocy. Mimo, że ks. Prymas odczuwał dolegliwości, wynik badań, jak na 
urągowisko, był następujący: „człowiek zupełnie zdrowy”. Prymas nigdy 
dotąd nie otrzymał takiej diagnozy. Była to więc kolejna forma szykan. 
Podczas pobytu ks. Prymasa w Prudniku, ciężko zachorował jego ojciec. 
Było to w lutym 1954 roku. W tej sprawie skierował pismo do Rady Mi-
nistrów PRL, by uzyskać zezwolenie na widzenie się z ojcem. Jednakże 
nie otrzymał tego zezwolenia. Nawet nie uzyskał tego, żeby ojciec mógł 
otrzymywać od niego listy, a nie jak to było praktykowane, żeby były 
tylko odczytane. W sierpniu 1955 r. władze zaproponowały ks. Prymaso-
wi możliwość dobrowolnego zamieszkania w izolacji klasztornej na stałe, 
ze znacznym poszerzeniem swobody, za cenę zrzeczenia się pełnionych 
dotąd funkcji kościelnych. Kard. Wyszyński odrzucił tę propozycję. Uwa-
żając, że nie ma prawa do podejmowania takich decyzji.

Podczas pobytu w Prudniku ks. Prymas kontynuował rozpoczętą już 
w Stoczku pracę nad rozmyślaniami na temat roku liturgicznego, jak i póź-
niejszymi „Listami do moich kapłanów”. Taka praca bez odpowiedniej 
literatury i pomocy była bardzo uciążliwa. Z czasem rodzina dostarczała 
mu niektóre pozycje książkowe.
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EPITAFIUM - pomnik Prymasa Tysiąclecia Z górą roczny pobyt (rok 
i 22 dni) kard. Wyszyńskiego w Prudniku upłynął mu na rozmyślaniach 
i modlitwie. Uczył się od swojej Matki, Matki Jezusa, ciągłego poddawa-
nia się woli Bożej. Uczył się cichego cierpienia, Bożego zwyciężania świa-
ta. I w końcu odniósł to zwycięstwo. Poddając się woli Bożej nie uległ 
zgodzie na bezprawie. Przez trzy lata odrzucał i odpierał ataki mające na 
celu zmuszenie go do oderwania Kościoła w Polsce od jedności z Rzy-
mem i utworzenie Kościoła narodowego, podległego władzy państwo-
wej. W dalszej perspektywie Kościół w Polsce miał podzielić los Kościo-
łów państw bloku wschodniego (CSRS czy Węgry). Cały czas ks. Prymas 
walczył o prawa ludzkie: do wolności osobistej, do wolności myśli, do 
możliwości bezpośredniego kontaktu z najbliższymi, o prawo do lecze-
nia się, walczył o powrót na swoją stolicę prymasowską w Warszawie. 
Przez postawę pełną mądrości Bożej, godności i miłości do nieprzy-
jaciół, to co miało usunąć Prymasa z życia publicznego kraju, wy-
niosło go na wyżyny. Niewielu było mu równych w historii Polski. 
Dnia 28.X.1955 r., o godz. 4.30 odprawił Mszę św. ku czci Matki Bożej, 
o godz. 6.00 został przewieziony do kolejnego miejsca odosobnienia - do 
Komańczy.
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Najnowsza historia Klasztoru
Dalsze losy klasztoru są smutne, lecz widoczna jest opieka św. Józefa - 

jego patrona, dzięki której nie udało się zniszczyć tego miejsca jako źródła 
emanującego żywą wiarą i pobożnością, nie udało się także usunąć fran-
ciszkanów, którzy głęboko zapuścili tam swoje korzenie.

Po wywiezieniu ks. Prymasa Wyszyńskiego, wojsko w kooperacji z Mi-
nisterstwem Zdrowia przystąpiło do przeprowadzenia szeregu „prac ada-
ptacyjnych”, których celem było zamienienie obiektu na prewentorium 
dla dzieci (wojskowych).

Owe „adaptacje” polegały przede wszystkim na bezdusznym i systema-
tycznym niszczeniu wszelkich śladów kultu religijnego. Usunięto przed-
mioty kościelne: witraże, organy, ołtarze, ambonę, ławki, konfesjonały, 
Drogę Krzyżową z kościoła, figury świętych, wieczne lampki, figury z gro-
bu Pana Jezusa i stajenki, obrazy, szafy z zakrystii (rzeźbione, z drewna 
dębowego), ok. 30 sztuk lichtarzy. Zostały zdewastowane stacje Drogi 
Krzyżowej z lasu, rozbito trzy postacie z XII stacji, wykonane z mosiądzu 
(szczątki znaleziono w lesie), zniszczono ołtarz z groty, zburzono przedsio-
nek kościoła i wieżę kościelną. W kościele zerwano posadzkę, powybijano 
drzwi z korytarzy klasztornych do kościoła, przebito 23 otwory okienne, 
chcąc przebudować kościół na świetlicę. Część przedmiotów została wy-
wieziona na probostwo do Brzegu, a stamtąd do kurii wrocławskiej. Przy 
tych przenosinach nie obyło się bez rozproszenia części przedmiotów. 
W części pomieszczeń urządzono magazyny pilnowane przez wojsko, aż 
do całkowitego wyprowadzenia się stamtąd nieproszonych gości.

W wyniku przemian jakie przyniósł rok 1956 delegacja z Prudnika uda-
ła się do władz wojewódzkich w Opolu i odpowiednich ministerstw 
w Warszawie z żądaniem wstrzymania przebudowy i zwrócenia obiektu 
jego prawowitym właścicielom. 29.XII. 1956 r. przybyły na miejsce komi-
sje WRN i ministerstw i dekretem Prezydium WRN z dn. 31.XII.1956 r. 
postanowiono zwrócić obiekt franciszkanom.
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W związku z tym kronikarz klasztorny zapisał: „ W tym oddaniu tkwiło 
naprawdę wstawiennictwo św. Józefa, bo wystarczyłoby zaledwie kilka 
dni zwłoki, a nie byłoby najmniejszego śladu po klasztorze franciszkań-
skim, bo w marcu 1957 r. wyszła o następującej treści: obiekty kościelne i 
zakonne będące w posiadaniu Państwa trwają nadal w jego posiadaniu”.

4.I.1957 r. z polecenia O. Prowincjała Ambrożego Lubika przybywają 
O. Hipolit z braćmi Meinradem, Pawłem i Jackiem, którzy przygotowali 
najpierw kaplicę i cele do mieszkania, później postawiono ołtarz w gro-
cie. 1 maja odprawiono tam Mszę s. Kontynuowano prace nad naprawą 
wyrządzonych szkód. 12 maja 1957 roku kapituła powołała O. Oswalda 
Otrząska na prezesa klasztoru. On też wkrótce udał się na poszukiwanie 
wywiezionych rzeczy. Odnalazł wszystko poza obrazem św. Józefa, ław-
kami kościelnymi i szafami z zakrystii. Po trzech latach wytężonej pracy 
klasztor i kościół stanęły w odnowionej szacie, jakiej nigdy dotąd ponoć 
nie miały.

Grota Lurdzka 

W latach 1961-1966 mieścił się tutaj nowicjat dla braci nie - kleryków. 
25.XII.1966 r. ktoś próbował rozbić figurę Matki Bożej w grocie. Na szczę-
ście nie została zbyt mocno uszkodzona, Br. Leonard z pomocą pewnego 
pana z Prudnika zdołał ją odnowić. W roku 1969 przeprowadzony został 
remont groty i XIV stacji Drogi Krzyżowej. Rok wcześniej zradiofonizowa-
no kościół i plac przed grotą. Od roku 1967 prudnicki klasztor jest miejscem 
rekolekcji dla zakonników franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi.
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Informacje praktyczne

kontakt:

Sanktuarium św. Józefa

Klasztor Franciszkanów
ul. Poniatowskiego 5
48–200 Prudnik – Las, ul. Poniatowskiego 5
tel. 77 – 406 72 50

Zwiedzanie:
Celę Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz salę audiowizualną 

można zwiedzać codziennie z wyjątkiem godzin Mszy św. i nabo-
żeństw.

Każdy odwiedzający Sanktuarium może zaopatrzyć się w publikacje 
oraz drobne pamiątki związane z tym miejscem.


